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24 december 2020 

Kerstnacht 

 
 

Evangelie: Lukas 2,1-13 

 

Engelenzang: ‘Eer zij God in onze dagen’: lied 487,1  

(t. Willem Barnard, m. Frans volkslied) 

 

Vervolg evangelie: Lukas 2,15-20 

 

Acclamatie: ‘Licht zal er zijn was uw woord’ 

(t. Jaap Huttenga, m. Wim Krist) (met herhaling) 

 

Overweging 

Met andere ogen. 

Dat is wat we telkens proberen, elk jaar met 

Kerstmis opnieuw. Om het kerstverhaal met andere 

ogen te lezen. Niet met onze vooropgezette mening 

of onze kant en klare uitleg van het verhaal. Maar 

met ogen die iets zoeken wat ze tot dat moment 

nog niet hadden gezien. Zodat het verhaal opnieuw 

gaat spreken. Laten we dat ook nu doen. 

 

‘Omdat er voor hen geen plaats was in het 

nachtverblijf van de stad (Lk 2,7),’ hoorden we. 

Vroeger heette dat een herberg. De NBV vond 

‘herberg’ blijkbaar een te ouderwets woord. Maar 

hoe je het ook vertaalt: voor Maria en Jozef was er 

geen plek. 

We denken dan altijd: die herberg, die zat vol. Er 

waren allerlei mensen op reis vanwege die 

volkstelling. Van tevoren reserveren ging toen 

natuurlijk niet en daardoor visten Maria en Jozef 

achter het net. Zo redeneert onze logica. 

 

Maar je zou dit ook op een heel andere manier 

kunnen verstaan. 

Maria en Jozef gingen niet naar de herberg, omdat 

een herberg niet voor hen was weggelegd. Ze 

waren niet het soort mensen dat in hotels slaapt. Ze 

behoorden bij degenen die aangewezen zijn op de 

beschutting die het landschap biedt. En in een stad 

op de toevallige plek die ze er vinden. Zoals bankjes 

op het station; portieken van huizen; leegstaande 

schuurtjes. Ze zijn zoals de herders die de wacht 

hielden bij hun kudden. Die sliepen in het open 

veld. 

Uit deze mensen wordt Jezus geboren. Mensen 

zonder aanzien of status en ook zonder vermogen. 

Even onopvallend als tien eeuwen eerder David. 

Ze zijn in de ‘stad van David’, horen we. Betlehem. 

Dat is vreemd, want ‘stad van David’, dat is 

natuurlijk Jeruzalem. Betlehem was maar 

onbetekenend. Hier kwam David vandaan, maar 

zolang hij in Betlehem was, was hij onzichtbaar. 

Althans voor de mensen die van belang zijn in de 

samenleving. Volgens onze begrippen, volgens onze 

geschiedenisboeken en het dagelijkse journaal, zijn 

heel andere mensen van belang. De 

regeringsleiders in Den Haag en Brussel. De 

presidenten van verschillende landen. 

Multinationals. De mensen aan het roer. 

 

Maar God kijkt met andere ogen. 

Dat hij dat doet, daar zijn we ons denk ik al veel 

langer van bewust. We weten immers hoe Lukas de 

verhalen die hij schrijft, een plek geeft: door de 

machthebbers van die tijd te noemen – en door ze 

vervolgens zonder verdere omhaal te passeren. 

Wat echt belangrijk is, gebeurt niet aan het hof van 

keizer Augustus of in het paleis van bewindvoerder 

Quirinius. Het gebeurt in de marge, bij mensen 

zonder aanzien. God wordt zichtbaar onder de 

mensen die het minst te betekenen hebben.  

 

Van betekenis zijn, invloed hebben – dat is voor ons 

dingen in de hand hebben, dingen naar je hand 

kunnen zetten. Als je mensen kunt aansturen, als je 

beslissingen kunt nemen op nationaal of 

wereldniveau, dan ben je van betekenis. Althans, 

volgens de geschiedenisboeken, het journaal en de 

kranten. En misschien ook wel volgens onze 

persoonlijke mening. En wij, in ons eigen wereldje, 

zijn ook graag van betekenis. 

Maar in de afgelopen negen maanden is ons leven 

aardig veranderd. COVID-19 confronteert ons met 



de vraag: zijn we wel van betekenis…? Doen jij en ik 

er wel toe? 

Tot negen maanden terug konden we onze 

leefomstandigheden aardig naar onze hand zetten. 

Natuurlijk waren er wel problemen. Maar voor elk 

probleem was er wel een oplossing te vinden. En als 

het probleem eenmaal was opgelost, konden we 

weer doen wat we van plan waren. Maar nu is dat 

niet meer zo. 

 

Het is langzamerhand een cliché: we zijn veel 

kwetsbaarder dan we soms dachten. Wij waren 

altijd de mensen die in hotels konden slapen, zeg 

maar. Degenen die, wat er ook gebeurt, ervoor 

kunnen zorgen dat we comfortabel en veilig zijn. 

Maar de vraag is: klopt dat wel? Staan we niet 

dichter bij Maria en Jozef en bij de herders in het 

open veld dan we dachten? Zijn wij niet veel meer 

de mensen die op een toevallig gevonden veilige 

plek zijn aangewezen, net als Jozef en Maria? En 

‘veilig’, weten we, is maar een heel betrekkelijk 

begrip. Gevaar van besmetting met het virus komt 

uit onverwachte hoek. We kunnen ons er niet tegen 

wapenen, enkel voorzichtig zijn. Echt veilig is 

niemand. We weten het beter dan ooit.  

 

God wordt zichtbaar onder de mensen zonder 

invloed; mensen die het minst te betekenen 

hebben. 

Dit jaar kunnen we beseffen hoezeer dit ook over 

ons gaat. Hoe wij die mensen zijn. 

Dat kan heilzaam zijn voor ons perspectief. We 

kijken vaak naar dak- en thuislozen en naar 

vluchtelingen als naar mensen die we moeten 

helpen, maar van wie we in geen geval iets 

verwachten. Zo kijkt God niet. Hij verwacht juist 

heel veel van hen. En dus ook van ons. 

 

Wat verwacht hij dan? 

Als ik kijk naar de eerste hoofdstukken van Lukas, 

dan denk ik: hij verwacht dat we ontvangen. Wat 

dan ook, en hoe gek het ook lijkt. 

Zoals Zacharias en Elisabeth die een zoon krijgen, 

hoewel beiden op leeftijd zijn. 

Zoals Maria die zomaar zwanger wordt en een kind 

krijgt. 

Zoals de herders die ineens engelen zien en ze ook 

nog horen spreken van een redder, de messias. 

 

Misschien stelt het evangelie ons wel de mensen in 

de marge tot voorbeeld, omdat zij meer open staan 

om iets te ontvangen. Iets wat niet door hen zelf is 

georganiseerd of gemaakt. Juist zij staan immers 

met lege handen. Ze beseffen dat ze weinig te 

betekenen hebben. Zoals ook wij, in onze 

kwetsbaarheid. Wij, die met Maria en Jozef 

aangewezen zijn op de onzekerheid van een 

verlaten schuur in plaats van te kunnen rekenen op 

de veiligheid en het comfort van een hotel. 

Misschien kunnen we hier in deze onzekere tijd wel 

meer voor open staan dan anders. Nu we 

onderhevig zijn aan maatregelen die we sinds de 

Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gekend. 

Nu de wereldeconomie wankelt. Nu we hopen op 

terugkeer naar het oude ‘normaal’, maar tegelijk 

beseffen dat er mogelijk geen stabiel normaal 

bestaat. 

 

Wanneer we dit beseffen, kan ons meer dan ooit 

duidelijk worden dat we de wereld niet kunnen 

redden. Dat het alleen God is die ons redding 

schenkt. Dat we die ‘alleen maar’ hoeven te 

ontvangen. Om ons er vrolijk en vastberaden op te 

richten, zoals de herders dat doen: ze gaan meteen 

op weg, om te zien wat er gebeurd is. Om te 

ontvangen wat God hen geeft.  

‘Wees niet bang,’ zegt de engel. God is nabij, overal 

waar mensen met open handen ontvangen. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Komt verwondert u hier mensen’: lied 478,1+4 

(t. Emmerik 1645, m. Gent 1856) 


